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Opettajalle Sisällys
Hylynryöstö-kirja jatkaa Rosvorotko-kirjasta tutun ne-
likon, Pampan, Maarun, Jopon ja Niksun seikkailuja . 
Mukaan on liittynyt myös ajokoiranpentu Penu . 
Tässäkin kirjassa sama tarina jatkuu koko kirjan läpi 
jatkokertomuksena.

Jatkokertomus on jännittävä ja fantasiankin aineksia 
sisältävä tarina neljän kaveruksen ja koiran seikkailuis-
ta saaristossa . He löytävät kaksi ruostunutta metalli-
poijua, vanhan kenttäpuhelimen suukappaleen ja sa-
laperäisen kirjan, jonka sivujen välistä tipahtaa avain . 

Oppilaille monistetaan jatkokertomus luku kerral-
laan . Ne kannattaa tallettaa oikeassa järjestyksessä 
kansioon, koska oppilaat todennäköisesti haluavat 
lukea tarinan vielä uudelleenkin . Jokaisen jatkoker-
tomuksen luvun perässä on runsaasti tehtäviä . Voit 
poimia yksittäiselle oppilaalle tehtävien joukosta sel-
laisia, jotka edistävät erityisesti hänelle vaikeiden 
asioiden oppimista . Kirjan tehtäviä voidaan 
käyttää neljännestä luokasta kuudenteen 
luokkaan asti oppilaiden taitojen mukaan. 
Harjoitukset soveltuvat myös yläkoulun 
erityisopetukseen.

Kirja pyrkii erityisesti harjoittamaan oppilaiden lu-
kemisen ymmärtämisen taitoja. Tärkeää on sanavaras-
ton laajentaminen ja vieraiden sanojen merkityksen oi-
valtaminen . Parhaiten tämä onnistuu, kun opettajakin 
ohjaa oppilaita käyttämään lauseyhteyttä uusien sano-
jen ymmärtämisen apuna . Tehtäviä tehdessään oppilas 
huomaa myös, että sama sana voi eri yhteyksissä tarkoit-
taa eri asioita. 

Kirjan kuvituksena on sekä piirros- että valokuvia . 
Tarkoituksena on, että oppilaat oppivat tarkastele-
maan kuvia ja kirjoittamaan valokuviin sopi-
via kuvatekstejä . Myös harjoitustehtävien avulla 
opetellaan kuvien tarkastelua ja tulkintaa .
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on oikein hyvä muisti . Hän lukee paljon ja 
muistaa melkein kaiken . Jos häneltä kysyy 
jotain, mitä hän ei tiedä, hän ottaa selvää 
ja kertoo sen kun taas tapaamme .

Maaru on kätevä käsistään . Hän piirtää 
hyvin . Hän myös neuloo mielellään . Meil-
lä kaikilla on hänen kutomansa villasukat . 
Sain häneltä virkatun pipon, kun se ei  
pysynyt hänen villien hiustensa päällä .

Jopo on hyvä uimari . Hän ei myöskään 
pelkää kiipeämistä eikä tasapainoilua .  
Lempinimensä hän on saanut siitä,  
että hän taituroi Jopo-pyörällään  
hankalissakin maastoissa mestarillisesti . 

Penu on suomenajokoiran pentu . Sain 
sen sedältäni . Penu ei soveltunut metsäs-
tykseen, sillä se pelkäsi pamauksia ja pai-
nautui aina vapisten setäni jalkoja vasten, 
kun joku ampui .

1. luku

  Moi, minä olen Pampa. Pidän kai-
kista eläimistä. Jostain syystä metsän 
eläimetkään eivät pelkää minua. 
Niksu, Maaru ja Jopo ovat  
 kavereitani. Penu on  
   koirakaverini.
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täynnä kultaharkkoja!” Niksu huusi 
Maarun isomummin mökin ikkunasta .

”Mit ääh!” me muut vastasimme kuin 
yhdestä suusta . Maaru, Niksu ja minä 
olimme naapurin mansikkamaalla, ja 
perkasimme rikkaruohoja . 
Olimme taas Maarun mummin mökillä 
saaressa, jonne tullaan lossilla . Olemme 
siellä usein kesällä Iida-mummin seurana 
ja apuna .

Mummin naapurit asuvat nykyään Itä-
Suomessa . Olemme sopineet heidän 
kanssaan, että pidämme tontin siistinä, 
kun he ovat poissa . Tontilla on myös 
pieni mansikkamaa, jonka pidämme 
puhtaana rikkaruohoista . Leikkaamme 
myös heinikkoa ja kitkemme voikukkia . 
Palkkioksi saamme syödä mansikoita .

Tässä kirjassa on paljon valokuvia . 
Kirjoita kaikkien niiden alla tai vieressä oleville viivoille sopivat kuvatekstit . 

10.000 kultarahaa 
ja arkku täynnä 
kultaharkkoja

MITÄÄÄÄH!!
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”Raaseporin edustalta on löydetty lai-
van hylky . Se on vuonna 1468 uponnut 
Hanneke Vrome”, Niksu jatkoi huutelu-
aan . ”Tämä suuri, kolmimastoinen laiva 
oli täynnä arvotavaraa matkalla Pietariin 
myytäväksi . Osa tavaroista ajelehti ran-
taan . Sieltä saariston asukkaat keräsivät 
niitä, mutta kulta ilmeisesti painui me-
ren pohjaan .”

Niksu on allerginen mansikalle . Sillä 
aikaa, kun me olemme huhkimassa 
mansikkamaalla, hän etsii Internetistä 
seikkailuaiheita .

”Sukeltajien sivustolla sanotaan, että 
Suomen aluevesillä on tuhansia löydet-
tyjä hylkyjä ja yhtä paljon löytämättö-
miä”, Niksu jatkoi . ”Eikö nyt ole aika 
lopettaa nämä maakravun hommat ja 
lähteä aarteenetsintään?” 
”Jooo!” me huusimme yhteen ääneen .
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4 . Mikä näistä purjelaivoista voisi olla Hanneke Vrome? Miksi valitsit juuri sen?

5 . Mikä on maakrapu?

6 . Sivulla 5 lukee me vastasimme kuin yhdestä suusta . Mitä se tarkoittaa? 
 Mikä toinen sanonta sivulla 6 tarkoittaa samaa?

4.

2.

3.

8.

1.

6.
7.

5.
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16 . Mitä eroa on laiturilla ja sillalla?

17 . Mitä varten laituri tehdään?

18 . Minkälaista on samea vesi?

19 . Kaverit vastasivat Niksulle ”Joo” . Jos he olisivat olleet Nik-
sun ehdottamaa asiaa vastaan, mitä he olisivat vastanneet?

Penu juoksi iloisena heitä vastaan .

Pojat istuivat veneessä vastakkain .

Jopo oli vesihiihdossa vasta-alkaja.

Maaru kävi Mummin mökillä jo silloin, kun hän oli vastasyntynyt . 

Saunaan otettiin aina mukaan Mummin tekemä vasta .

Kun Maaru satutti polvensa, Mummi vei hänet lääkärin vastaanotolle .

20 . Selitä, mitä tummennetut sanat näissä lauseissa tarkoittavat:
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Poiju oli hyvin ruostunut . Silti se ei ehkä 
ollut kovin vanha, sillä rauta ruostuu 
merivedessä hyvin nopeasti .  
Kukaan meistä ei ollut kuitenkaan 
koskaan nähnyt semmoista . Kun olin 
tutkinut ja rapsutellut sitä jonkin aikaa, 
saatoin erottaa sen pinnassa numeroita .

Maarulla on aina pieni lehtiö ja lyijykynä 
mukanaan . Hän piirtää hahmotelmia 
maisemista, puista, linnuista ja eläimistä . 
Hän asetti lehtiöpaperin numeroiden 
päälle ja rapsutti lyijykynällä koko alu-
een yli . Samalla tavoin olemme joskus 
tehneet kuvia kolikoista .

Paperille hahmottui X45 tai X46 . Niksu 
kirjoitti puhelimensa hakukenttään mah-
dolliset vaihtoehdot . Kohta löytyi tieto: 

Miinalaivat X45 ja X46 joutuivat . . . 
Samassa internet-yhteys katkesi .
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 Soutuvene lähestyi rantaa .

 Hän kävi siellä jokaisena juhannuksena lähes neljänkymmenen vuoden ajan .

 

 Läheltä piti, etten pudonnut mereen .

 Hän on läheisin ystäväni .

 Eväskori on jo lähes tulkoon tyhjä .

 Mökin lähettyvillä ei ollut muita taloja .

11 . Mitä luulet, mikä olisi voinut kolahtaa yöllä teltan ulkopuolella?

12 . Tekstissä on monta pitkää sanaa . Alla on joitakin niistä . 
 Sano sanat rytmikkäästi tavuttain ja merkitse tavuviivat oikeisiin paikkoihin . 

 p u d o t t a m i s t a u s e i m m i t e n i d ä s t ä p ä i n

 n e l j ä n k y m m e n e n  j u h a n n u k s e n a e t u s e i n ä ä n

 p u u t a r h a p ö y d ä l t ä u l k o p u o l e l l a h i m m e ä s s ä

 p o t k i m i s e e n v e n e r e t k e l l e y s t ä v i e n s ä

 p ä i v ä r e t k e l l e v a r u s t e i t a p a l j o a k a a n 
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”On meillä vakavaakin asiaa”, naispoliisi 
jatkoi . ”Joiltakin mökeiltä on varastettu 
aurinkopaneeleja . Meille on myös tullut 
ilmoituksia veneestä, joka tulee hiljaa 
laiturin lähelle . Kun asukas on tullut 
näkyviin, vene on lähtenyt kovaa vauhtia 
poispäin” .  
”Soittakaa tähän numeroon, jos näette 
jotain epäilyttävää” . 
Sitten he jatkoivat matkaansa hurjasti  
jyrisevällä veneellään . 
 
”Jeee! Me olemme apu-sheriffejä!” Niksu 
riemuitsi . 
”Noin hirnuvat ja laukkaavat tuhat he-
vosta!” huusi Niksu . ”Tuolta eivät rosvot 
karkaa .” 
”Perään!” huusi Jopo . 
”Tämän veneen nopeudella me olemme 
ylihuomenna siellä, missä tuo vene on 
vartin päästä .” Niksu totesi kuivasti .

Suuntasin veneen rantaan päin . Käänsin 
moottorin vinoon niin, että potkuri nou-
si vedestä . Sitten se ei kolhiinnu mahdol-
lisiin kiviin . Työnsin hiukan vauhtia airolla . 
Kahlasin rantaan ja kiinnitin veneen köy-
den puuhun .

”Mikäs teitä viivytti”, Penu tuntui sano-
van . ”Aloin jo huolestua .”

Poliisivene lähtee 
Penu rannassa

Miks teit vi✍

ivytti? Aloin 

jo huolestua.
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s7 . Mitä on verkkohäirintä?

8 . Niksu sanoi, että merivedessä sen olisi pitänyt ruostua ajat sitten . 
 Mitä ajat sitten tarkoittaa?

9 . Mitä on ruostuminen?

10 . Selvitä, mitä eroa on merivedellä ja järvivedellä? 

11 . Pampa sanoi, että laivamysteeri pyörii yhä hänen päässään . Mitä se tarkoittaa?

12 . Selvitä, mitä ovat salmi, niemi, lahti ja saari. Piirrä kuva, jossa ne ovat kaikki .
 Kirjoita kuvaan nämä neljä sanaa oikeisiin paikkoihin . 
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iso moottori

nopea

airot

lippu

äänekäs

soutuvene

Ville 

hytti

jyrisevä

hidas

iso

sähkömoottori

aurinkopaneelit

pieni

tutka

hiljainen

16 . Mitkä sanat sopivat kaverusten Nopea Salama -veneeseen ja mitkä poliisien 
veneeseen? (Katso myös kuvia sivuilla 7 ja 26 .)

 Kirjoita ruutuihin NS (Nopea salama) tai P (poliisivene):

18 . Kuka oli veneessä ollut viides henki?

17 . Kun poliisi pysäyttää veneen, sitä on paljon vaikeampaa saada pysymään   
paikoillaan kuin vaikkapa autoa . Miksi?

19 . Miksi poliisi nauroi?

20 . Katso poliisien kuvia . Minkälainen on poliisin virkapuku?

21 . Mitä poliisit kertoivat kaveruksille?
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”Niksu! Sinulla on puhelin kädessäsi . 
Googlaa tämä: ASK681/1 .” 
”Hetkinen, Niksu vastasi . Siis Aa Äs 
Koo kuusi kahdeksan yksi kautta yksi .” 

Otimme kirjat mukaan . Tuskin kukaan nii-
tä kaipaa yli sadan vuoden jälkeen . Niillä 
tuskin on edes historiallista arvoa .  
”Kysytään kuitenkin sähköpostilla, haluaa-
ko Museovirasto ne”, Jopo ehdotti . 
”En usko”, Niksu sanoi . ”Noita kirjoja on 
varmaan painettu tuhansia ja taas tuhan-
sia, mutta poijuista he voivat olla kiinnos-
tuneita . Lähetetään niistä kuvat .”

Olin laittamassa kirjoja reppuun, kun 
isompi lipesi kädestäni ja sen välistä puto-
si avain kilahtaen jotain kovaa vasten . 
”Avain”, Jopo huudahti ja poimi avaimen . 
”Jossain täytyy olla lukko, johon se sopii .”

Sitten hän pyyhki roskia kohdasta, johon 
avain oli kilahtanut . Pölyn alta paljastui 
viisi senttiä leveä, pyöreä ja kupera metal-
linpala, jonka toisella puolella oli reikiä .

”Tässä on jotain tekstiä”, Jopo sanoi . 
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Sana tarkoittaa, että 

joku näyttää toiselle jotain tai kertoo, kuka hän on .

joku tuntee, näkee, kuulee tai maistaa jotain .

joku haluaisi saada sen tai ikävöisi sitä .

joku liukastuu tai häneltä luiskahtaa jotain maahan .

joku siitä tulee korkea ääni .

joku tulee näkyviin jostain .

joku sanoo vihaisesti jotain hiljaisella äänellä .

joku sanoo vihaisesti jotain äänekkäästi .

joku kiinnittää jotkut asiat yhteen .

joku ratkaisee vaikean asian .

aistia  esitellä kaipaa kilahtaa liittää 

lipeää murahtaa  paljastuu selvittää ärähtää

13 . Miksi Maaru asetteli irronneen jäkälän takaisin paikoilleen?

14 . Miksi Jopo kantoi Penua?

15 . Mitkä näistä sanoista tarkoittavat samaa kuin loikoilla? Rastita!

 maata levätä lekotella laahustaa  lojua

 löhötä istua köllötellä nojata  laiskotella
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 Katso taas kuvia tarkasti . Miten nämä vedessä uivat linnut eroavat toisistaan? 
 Kirjoita kaikki erot, mitä huomaat . 

1. 2.

4.3.
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pätkä, josta voisi nyt olla hyötyä . Siinä 
setäni yrittää tennispalloa heittämällä 
innostaa Hurttaa, vanhaa ajokoiraa 
liikkumaan . Säädin äänenvoimakkuuden 
kovimmilleen ja soitin videon, jolta kuu-
luu setäni ääni: ”Ota kiinni!” ja Hurtan 
römeä haukunta .  
Veneemme alkoi yhtäkkiä heilua hurjas-
ti, ja mies horjahti ja läiskahti veteen . 

Tulimme taas Kurjenluotoon, josta olim-
me löytäneet reiällisen poijun, kirjat, 
avaimen ja puhelimen suukappaleen .

Maaru, Niksu ja minä lähdimme kallion 
yli sinne, mistä Penu oli löytänyt sen 
mustikkapaikan . 
Jopo jäi snorklaamaan veneemme lähel-
le . ”Vielä ne miinalaivat löydetään”, hän 
kehaisi .

Ämpärimme olivat melkein täynnä mus-
tikoita, kun tulimme takaisin veneelle . 
Silloin näin puiden lomasta tutun näköi-
sen moottoriveneen meidän veneemme 
vieressä . Joku mies yritti irrottaa aurin-
kopaneelia veneemme istuimesta .

”Shh . Pysytään piilossa”, Maaru kuiskasi, 
”mutta lähetän tekstiviestin poliisille .”  
Jopoa ei näkynyt missään . Sitten huoma-
sin snorkkeliputken kaislikon reunassa . 

7. luku

HRAUH! 
       RAUH!
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”En minä sitä keikuttanut”, Jopo vastasi . 
”Olin kahden metrin päässä . Veneen 
alla oli valtava leväröykkiö . Olisiko se 
jotenkin vaikuttanut veneen tasapai-
noon, kun se mies astui reunalle?”

”Ei se mikään leväröykkiö ollut!” Maaru 
melkein huusi . ”Se oli tietenkin Ahti, 
meren kuningas . Se on metsän kuningas 
Tapion veli . Sen pää on samanlainen 
karvapehko kuin Tapiolla . 
”Taisi olla Joulupukki kesälomalla”, minä 
mutisin .

Puhelimeni sanoi: ”Plim” . 
Tekstiviestissä luki: ”Kiitos viestistä . 
Näemme sijaintinne . Olemme aika kau-
kana, mutta lähetän tiedon muille ve-
neille, Rajavartiostolle ja luotsiasemille .”

”Nonniin, siitä lähtee iso koneisto rul-
lamaan pienen Pampan tekstiviestistä”, 
sanoi Niksu .  

”Ota kiinni!” huusi moottoriveneessä 
oleva mies ja heitti vedessä räpiköivälle 
kaverilleen veneen peräköyden . 
Moottorivene lähti liikkeelle hurjaa 
vauhtia, ja mies roikkui sen peräköydes-
sä . Jopo nousi vedestä .

”Mahtavaa, Jopo!” Maaru huusi . Oli 
todella rohkeaa keikuttaa venettä . 
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Ota se” . Niksu sanoi 
”Vetoketju juuttui . Kangas jäi väliin”, 
Jopo totesi, ”mutta leikkaan sen auki 
linkkarilla .” 
”Etkä leikkaa”, huusin, revin repun se-
lästäni ja sitten vähitellen nylpyttämällä 
sain vetoketjun auki . 
Avain ei ollu siellä . 
”Joku on varastanut sen!” huusin .

”Muistaakseni jätit kirjat, avaimen ja 
puhelimen suukappaleen mummilleni, 
ettemme hukkaisi niitä”, Maaru muisteli .

Nolona kävin noutamassa ampiaispesän 
liiteristä, ja kysyin: ”Oletteko koskaan 
nähneet näin hienoa ampiaispesää?” Kömmin kaiken maailman romun yli liite-

rin perälle . Silloin huomasin jotain kerta-
kaikkisen upeaa löysän tukihirren alla .

”Hieno ampiaispesä . Varmaan suurin 
koko maailmassa”, hihkuin . ”Pesässä on 
täytynyt joskus olla tuhansia ampiaisia . 
Nyt ei missään näy yhtään .” 
Niin joskus käy, ampiaiset muuttavat 
muualle . Mökin asukas on voinut myr-
kyttää niitä .

Kurkotin kohti pesää ottaakseni sen 
talteen . Pyöritin sitä varovasti, jotta sen 
kanta irtoaisi hirrestä . Sitten se irtosi, ja 
samalla putosi koko tukihirsi . Onneksi 
se putosi ohitseni, mutta paksun pölypil-
ven se lennätti päälleni . Silloin huomasin 
maassa peltilippaan, joka oli ilmeisesti 
ollut piilossa palkin päällä . 

Poimin sen maalattialta ja ryntäsin ulos . 
”Avain! Avain! Sen täytyy sopia tämän 
lukkoon”, melkein huusin . 
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  Lisää laatikoissa olevat sanat oikeissa muodoissaan viivalle:

tulla

olla

lähteä

löytää

jäädä

nähdä

yrittää

kuulla

lähettää

huomata

he

he

he

he

he

he

he

he

he

he

13 . Keksi sanan romahtamaisillaan kirjaimista uusia sanoja . Kuinka monta keksit?

 silta, 

14 . Sivulla 63 on monta yhdyssanaa . Kirjoita ne viivoille .

15 . Kirjoita nämä sanat aakkosjärjestyksessä:

moottorivene, vesi, leväröykkiö, reuna, Ahti, puhelin, koneisto, hurja, huutaa, nousta


